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Stand van zaken rustplekjes 
In Lennik zit je goed! 
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VOORSTELLEN  
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vernieuwing/aanvulling 
bestaande infrastructuur 

 



 Bree-Eikweg

>>  Vernielde bank verwijderen. 

>>  Versleten vuilnisbakken vervangen door nieuwe/
moderne (afgestemd op omgeving). Keuze voor 
uniformiteit: gele, metalen vuinisbakken zoals 
reeds in gebruik. 

>>  Plaatsing 3 kubussen & 2 picknickbanken, oude 
verplaatsen als tijdelijke uitrusting speelplein 
SML (zie verder)



 Site Jo Baetens

>>  Camperterrein reeds uitgerust met 1 
picknickbank, zitbank met rugleuning, 2 
kubussen & gescheiden afval.

>>  Extra plaatsing verspreid over sportsite van 2 
picknickbanken, 1 zitbank met rugleuning, 1 
zitbank zonder rugleuning & 17 kubussen.



 Lange Tramweg

>>  1 picknickbank (vuilnisbak staat er al) + zitbank 
met rugleuning + 3 kubussen ter vervanging van 
de oude banken



inrichting 
nieuwe infrastructuur 

 



 Hunselveld (knooppunt 176)

>> Plaatsing zitbank met rugleuning

>>  Plaatsing met zo weinig mogelijk hinder 
voor doorgaand verkeer in berm. Contact 
opnemen met aanpalende landbouwer om 
meest optimale inplanting te bespreken.

>>  Op het Hunselveld komt er ook een nieuwe 
elektriciteistkabine van Fluvius. De gemeente 
Lennik stelde de vraag om ook hier een 
zitbank te voorzien.



 Moeille

>>  Plaatsing zitbank met rugleuning

>>  Plaatsing aan knooppunt 167



 Nelleken
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>>  Uitwerking gepland in 2021 via subsidies milieu. 

>>  1 picknickbank + 1 zitbank met rugleuning + 2 
kubussen + vuilnisbak

>>  Afstemmen Kerkfabriek SKL

>>  Subsidietraject Onroerend Erfgoed



 Speeltuin SML

>>  Project in samenwerking met GO! Secundair 
Onderwijs Lennik, afdeling hout, naar voorbeeld 
van zitplek speeltuin site Jo Baetens.

>>  Uitwerking schooljaar 2021-2022

>>  In afwachting van plaatsing meubilair, plaatsen 
van informatiebord over project.



 geboortebos Korte Tramweg

>>  1 picknickbank + vuilnisbak



2022
VOORSTELLEN  

 



vernieuwing/aanvulling 
bestaande infrastructuur 

 



 geboorteboomgaard Puttekensveldweg

>>  2 picknickbanken voorzien om oude te 
vervangen + 3 kubussen.

>>  Vuilnisbakjes voorzien.

>>  Onderzoeken mogelijkheid plaatsen 
speeltoestellen/betonnen ping-pong tafel/...

>>  Via participatietraject cfr. Sint-Elooiswijk?  
Bekijken of er aanknopingspunten/suggesties 
zijn bij opmaak van nieuw RUP.



 Saffelbergkapel

>>  2 zitbanken met rugleuning vervangen



 Donkerstraat

>>  2 kubussen extra plaatsen



 Kruispunt  Tuitenbergstraat - Lombeeksestraat

>>  Staat al (verwaarloosde) bank: vervanging 
zitbank 

>>  Pleintje aan elektriciteitscabine is openbaar 
domein.

>>  Vraag vanuit werkgroep of een optie is 
om driehoekig pleintje aan kruispunt 
Tuitenbergstraat -Lombeeksestraat (overzijde) 
aan te kopen om in te richten als rustplek.



inrichting 
nieuwe infrastructuur 

 



 Slagvijver

>>  Participatietraject Vandevelde (2021)

>>  1 picknickbank + 1 infobord + 1 vuilnisbak

>>  Plaatsing 2022

>>  Subsidietraject Vlaamse Rand



 Kruispunt  Ilingenstraat - Langestraat

>>  1 zitbank met rugleuning

>>  let op: openbaar domein niet breed hier



 Sint Elooistraat

>>  Ook als suggestie op platform LAZ.

>>  Opstart particpatietraject met wijk voor concrete 
invulling ikv ontmoetingsplekjes. 



 Waterhof SML Educatief wandelpad

>>  Plaatsen van 2 kubussen op gerestaureerd 

platform.



>>  Plaatsen zitbank zonder rugleuning.

 Kruispunt Pelmolenstraat - Nellekenstraat



 Rinkelstraat 

>> Zitbank met rugleuning



 Kerk Eizeringen

>> 2 zitbanken met rugleuning

>> voorkeur voor inplanting in groenzone



 WCD Den Bleek - geboorteboomgaard

>> 2 picknickbanken + zitbank met rugleuning + vuilnisbak



OVERZICHTSKAART  
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 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xB1QZan4OkQ8TshSktk-OZsdmsUQR-uX&ll=50.81051345364604%
2C4.1643628999999915&z=14



Rustplekjes reeds ok

Rustplekjes 2021

Rustplekjes 2022



MEUBILAIR/BUDGET
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 >>  Gebruik maken van streekmeubilair Regionaal Landschap Pajottenland & 

Zennevallei. Bestellen via hen kan momenteel niet (op korte termijn) o.w.v. 
problemen leverancier.

 >>  Daarom werd er geopteerd om de technische tekeningen van streekmeubilair 
te kunnen gebruiken voor eigen offertevraag bij leveranciers uit de streek.

 >>  24/6: Offertevraag zitbanken, picknickbanken & kubussen verstuurd op basis 
van planning 2021 (zie boven) naar lokale schrijnwerkers

 >>  Raming 2021 = € 25.000; raming 2022 = € 15.000

   

>> PICKNICKBANK>> ZITBANK MET RL>> ZITBANK>> KUBUS



VARIA
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 >>  Geboorteboomgaard Eizeringen: Ferm plantte hier onlangs bloemen waarop 
Pro Natura (die instaan voor onderhoud) snoeisel stortte. Er werd reeds 
contact opgenomen met Pro Natura om dit in de toekomst te vermijden.

 >>  Geboortebos Vaerenbergstraat staat niet meer opgenomen in lijst? Omwille 
van drassigheid locatie is deze plek niet langer weerhouden. Bekijken hoe 
dit naar de toekomst toe verholpen kan worden: vlonderpad, alternatieve 
locatie,... 

 >>   Wat gebeurt er met het oude meubilair? Bekijken na verwijderen welk 
meubilair nog herbuikbaar is en hiervoor eventueel een nieuwe bestemming 
zoeken.

 >>  Bij het plaatsen van het nieuw meubilair een wandeltocht organiseren 
langsheen verschillende rustplekjes voor de leden van de werkgroep en 
geïnteresseerden.

   


